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 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 
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 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148). 
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r. poz. 1249 z późn. zm.). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej  
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Wstęp 

-„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby 

chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje! O, jakie to cudne! „ 
J.Korczak 

 

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. Zadaniem szkoły jest 

wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, 

 w tym do angażowania się w wolontariat.  

Chcemy aby nasza szkoła dbała o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji  

i szacunku dla drugiego człowieka,  kształtowała postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, 

upowszechniała wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowała do działań na rzecz 

ochrony środowiska, rozwijała  zainteresowanie ekologią. Ważnym elementem realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 

 wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych, 

 koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora 

 oraz uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców.  

 

I. Podstawowe cele i założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 

 - „ Dziecko naśladuje dorosłych” J. Korczak 

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

ryzykownym. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły w tym ze Strażą Miejską, Policją i innymi 

instytucjami i  organizacjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,  



 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 opracowanie i stosowanie obowiązujących w szkole procedur przez całą społeczność szkolną, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości . 

 Koncepcja programu powstała w oparciu o ideę, zgodnie z którą wszyscy członkowie 

określonej społeczności są współodpowiedzialni za jakość jej funkcjonowania, a osoby znaczące 

biorą aktywny udział w programie. Źródłem inspiracji stał się program  przeciwdziałania przemocy 

Dana Olweusa Bulling at school. Filozofia programu dotycząca profilaktyki  podobna jest do innych 

programów i zmierza do edukacji nauczycieli, rodziców i uczniów w przeciwdziałaniu zagrożeń oraz 

do systematycznego informowania i skutecznego reagowania na zachowania ryzykowne 

 i skutecznego reagowania na nie.  

 Program obejmuje swoim zasięgiem całą społeczność szkolną. Prowadzone działania zmierzają 

do wprowadzenia skutecznych zmian w funkcjonowaniu szkoły, utrzymywaniu przepływu informacji, 

monitorowania i stałej kontynuacji programu.  

Dojrzało Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju w czterech sferach rozwojowych: 

 
* Zbigniew B. Gaś, Wiesław Poleszak - Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

Zakładamy cykliczność działań w środowisku szkolnym, program wychowawczo- 

profilaktyczny będzie  co roku podlegał ewaluacji i modyfikacji zgodnie ze zdiagnozowanymi  

potrzebami. 

 
Koncepcja wartości dr Jana Stefana Wlazło, w myśl której, treścią wychowania 

powinien być spójny system wartości ujęty jest   następująco: 

•System wartości, 
poczucie sensu 
życia 

•Zdrowy styl 
życia 

•Konstruktywne  
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•Odpowiedzialność 
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ewaluacja 

Program 
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Zgodnie z powyższym schematem:  do nadrzędnych, ogólnych wartości formułujemy zasady 

postępowania ważne  w szkole. Z zasad tych wyprowadzamy normy postępowania wskazujące,  

że dana zasada jest przestrzegana.  Skutkami  naszego działania wychowawczego będzie 

przestrzeganie i stosowanie przez dzieci zasad postępowania. 

 
Program wprowadzamy w trzech fazach.  
 
FAZA I obejmuje trzy kroki: identyfikację objawu, werbalizację problemu i teoretyczną perspektywę 
rozumienia problemu. 
 

KROK I: IDENTYFIKACJA OBJAWU 
Badania ankietowe przeprowadzono wśród uczniów, rodziców i nauczycieli we wrześniu 2020r. 
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 

 wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 
wychowawczych, 

 koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora 

 oraz uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców.  
Badania obejmowały: rozmowy indywidualne, obserwację, wywiady z rodzicami, nauczycielami  

i uczniami, analizę osiągnieć szkolnych, analizę dokumentacji  z uczestnictwa w realizowanych 

dotychczas programach w szkole oraz analizę przepisów prawa szkolnego.  

W trakcie ewaluacji zbadano również stan bezpieczeństwa w szkole. Przeprowadzono badania wśród 

58 uczniów klas II-IV, 95 uczniów klas V-VIII , 110 rodziców i 44 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 23 

w Gliwicach. 

Wykorzystane podczas badań narzędzia znajdują się w załączniku nr 1 do programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Badania wykazały, że zdaniem 90% rodziców dzieci chętnie uczęszczają do szkoły. Większość 

uczniów twierdzi, że lubi chodzić do szkoły, sądzi  81% uczniów klas II-IV i 60% uczniów klas V-VIII.  

Zdaniem społeczności szkolnej szkoła jest bezpiecznym miejscem dla uczniów. Uważa tak 95% 

nauczycieli, 81% uczniów klas II-IV i 79% uczniów klas V-VIII. 

Aż 94% uczniów klas  V-VIII i 95% uczniów klas II-IV lubi koleżanki i kolegów w szkole, jak podają za to, 

że „ są mili dla mnie i lubią się ze mną bawić", „bo są fajni ", „są dla mnie mili i uprzejmi”, „pomocni  

i przyjacielscy”, „że mnie wspierają w trudnych sytuacjach”, „ ogólnie to za wszystko i za to że są przy 

mnie”. Niektórzy uczniowie (5%) nie lubią kolegów, bo jak podają cyt. „dlatego,  że nie mam żadnego 

przyjaciela”, „są dziwni”, „bo są hałaśliwi”. 

Pomimo tego, że większość uczniów ma w szkole kolegów i czuje się w niej bezpieczna uczniowie 

sygnalizują, że zdarzają się sytuacje, które sprawiają im przykrość, zgłasza to 55% uczniów klas II-IV   

wartość 

zasada 

norma postępowania 



 

i 42% uczniów klas V-VIII. Problem ten widzą także rodzice i nauczyciele. Uczniowie wiedzą gdzie 

szukać pomocy w szkole, chociaż nie wszyscy potrafią o nią się zwrócić. Najczęściej zwracają się do 

wychowawców45%, do pedagoga szkolnego 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów,  rodziców  i nauczycieli pokazują, że 

zjawisko „zachowań ryzykownych” w szkole istnieje.  

Według uczniów klas II-IV najbardziej dotkliwie 

odczuwane jest  

 przezywanie 22% 

 bicie 22% 

 wyśmiewanie 17% 

 izolacja od grupy 10% 

Według uczniów klas V-VIII najbardziej dotkliwie 

odczuwane jest  

 przezywanie 20%% 

 wyśmiewanie 16% 

 izolacja od grupy 12% 

 

Rodzice zwrócili również uwagę na: 

 przezywanie lub wyśmiewanie 36% 

 bicie lub kopanie 14% 

 zabieranie lub niszczenie rzeczy 10% 

Nauczyciele podali, że  podali, że obserwują następujące zachowania ryzykowne: 

 agresja słowna 81% 

 konflikty rówieśnicze 79% 

 wulgarność  77% 

 agresja fizyczna 50% 

 przemoc 29% 

 izolacja społeczna 29% 

 Do w/w zachowań  dochodzi zdaniem uczniów klas II-

IV najczęściej:  

 na boisku szkolnym  

 na korytarzu  

 w toalecie 

 w sali gimnastycznej 

 w klasie 

A zdaniem uczniów klas V-VIII:  

 na korytarzu  

 w klasie 

 w szatni  

 na boisku szkolnym 

 

Uczniowie wypowiedzieli się również w sprawie nauki. Niepokojący jest fakt , iż już w klasach 

II-IV 24% uczniów nie lubi się uczyć, a w klasach V-VIII jest to już 57% uczniów. Stanowiska rodziców  

i nauczycieli w sprawie wybranych wartości są zgodne. Uczniowie również wybrali podobne wartości.  

Wartości wybrane przez społeczność szkolną: 
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KROK II – WERBALIZACJA PROBLEMU  

Po analizie wyników badan dokonano identyfikacji niepokojących objawów w obszarach: 

 naruszania dyscypliny szkolnej- łamanie  prawa szkolnego (agresja słowna, agresja fizyczna) 

 niechęć do nauki 

Istota problemu przyczyn zachowań ryzykownych szkole tkwi w:  

 braku zainteresowań wśród uczniów  

 negatywnych wzorcach w mediach i w świecie wirtualnym 

 braku dojrzałości szkolnej i nieznajomości podstawowych form grzecznościowych 

poznawanych cdopiero w szkole 

 niewłaściwych wzorcach w środowisku dziecka 

 istnieniu trudności w nauce u uczniów z zachowaniami problemowymi, wynikających   

z  zaburzeń  rozwojowych 

 unikaniu kontaktu z nauczycielami rodziców  dzieci zagrożonych zachowaniami ryzykownymi 

 braku natychmiastowej reakcji- nieuchronności kary w przypadku zachowań 

demoralizujących 

 braku  jednolitych procedur reagowania stosowanych przez całą społeczność szkolną 

Problemem w szkole jest również niespójność działań  wychowawczych wobec uczniów 

zagrożonych zachowaniami ryzykownymi.  

 

KROK III – TEORETYCZNA PERSPEKTYWA ROZUMIENIA  PROBLEMU 

 To stanowisko, iż przyczyną dysfunkcji jest zablokowanie  możliwości  rozwojowych 

człowieka,  zaś eliminowanie dysfunkcji dokonuje się przez odblokowanie rozwoju osobowości,  

poczucie własnej autonomii, przez klasyfikację systemu wartości oraz przyjmowanie 

odpowiedzialności za własne życie.  

  Wspomaganiem dziecka w rozwoju to świadome działania osób dorosłych, zmierzające  

do umożliwienia dziecku rozwoju w kierunku jaki ono wybiera. Działania sprzyjające realizowaniu 

potencjalnych możliwości dziecka, współbrzmiące z jego indywidualnymi celami. Wiąże się  

to z tworzeniem sytuacji, które pozwolą dziecku na poznanie i pogłębianie rozumienia 

mechanizmów własnego działania oraz umożliwią mu nabywanie umiejętności, które pomogą mu  

w realizacji i przeżywaniu satysfakcjonującego i ciekawego życia.  

 W szkole przyjęto, że zachowania problemowe wśród uczniów to informacja o sposobach  

radzenia sobie z sytuacjami trudnymi przed jakimi stają uczniowie  w  szkole i w domu, natomiast 

praca wychowawcy polega na tworzeniu  warunków do wszechstronnego  rozwoju  uczniów.  

Pomaganie młodemu człowiekowi w rozwoju można przedstawić za pomocą   schematu, który 

obrazuje proces wspomagania zgodnie z koncepcją  L. M. Brammerai1:  

 

Osoba 

nauczyciela 

- cechy 

- postawy 

- wartości 

 

 

+ 

 

Umiejętności 

nauczyciela 

- rozumienie 

- stwarzanie 

komfortu 

- działanie 

 

= 

 

  Warunki 

sprzyjające 

rozwojowi 

- zaufanie 

- szacunek 

- wolność 

   

  Specyficzne 

wyniki 

rozwojowe 

- ucznia 

- społeczeństwa 

 

 

                                                           
1
  L. Brammer w: Z. B. Gaś, Psychoprofilaktyka, Lublin, 2000, s. 131 



 

Również dom rodzinny to „nie tapety, nie meble, nie kąt z żyrandolem, obrazem. Dom – to 

tam, gdzie choćby pod gołym niebem ludzie są razem”2. 

W rodzinach dziecko uczy  się wzrastając i wypróbowując różne działania i formy ekspresji, budując 

swoją indywidualność.  

Przyjęto ponadto, iż „przedmiotem profilaktyki może być każdy problem w odniesieniu do 

którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji oraz wobec którego można zastosować 

środki . 

W NASZEJ SZKOLE:  

 Zasady  są  jasne  i  uzasadnione . 

 Problemy  są  zauważane  i  rozwiązywane . 

 Wszyscy  członkowie mogą wyrażać swoje myśli, uczucia, pragnienia i  zaspokajać  potrzeby. 

 Relacje oparte są na dialogu. Każdy członek społeczności jest ceniony jest  jako osoba. 

 Komunikacja jest otwarta i opiera się na faktach. 

 Każdy  może wyrażać swą indywidualność. 

 Każdy ma prawo do błędów. 

 Role nie są sztywne i się zmieniają. 

 Dorośli kierują się troską, zasadami w oparciu o przyjęte przez społeczność szkolną zasady. 

 Atmosfera rodzinna jest pogodna. 

 System wychowawczo profilaktyczny szkoły jest konstruktywny dla jednostek”. 

 

I. Wizja, misja szkoły i model absolwenta 

1. WIZJA SZKOŁY  

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach to szkoła: 

 dbająca o dobro dziecka 

 wychowująca wartościowych ludzi 

 bezpieczna 

 posiadająca jasne zasady postępowania i oceniania 

  potrafiąca współpracować z rodzicami i instytucjami wspomagającymi 

 posiadająca wysoko wykwalifikowaną, rozwijającą się kadrę 

 rozpoznawana w środowisku 

 nowoczesna i dobrze wyposażona 

 promująca technologie informatyczne 

 MISJA SZKOŁY  

 „Nauka jest podróżą po nieznanych, fascynujących miejscach, ale ważne, żebyś w tę podróż chciał 

wyruszyć!” 

Wszyscy lubimy podróże, lubimy poznawać nowe miejsca, inne kultury, cieszyć się ciepłem morza,  

czy oceanu, kolorem piasku, zachodem słońca. 

A jak jest z nauką? 

A może by tak pomyśleć o nauce jak o podróży? 

Kiedy przeżywasz, kiedy doświadczasz uczysz się najlepiej. Kiedy nauczyciel Cię zainteresuje, a Ty dasz 

się zainteresować, będziesz chętny, „uśmiechniesz” się na myśl o zdobyciu nowej wiedzy, będzie 

                                                           
 



łatwiej. 

Można być w pięknych miejscach, ale bez zachwytu nad ich wyjątkowym pięknem – niewiele 

zapamięta się z wycieczki. 

Zaangażowanie jest punktem wyjścia – aktywna postawa, chęć, pozytywne nastawienie może 

zdziałać cuda! 

Każdy jest inny – nie porównuj się z koleżankami czy kolegami, którzy mają lepsze oceny – zrozum,  

że nie wszyscy muszą wejść na Mont Everest! Na początku wystarczą Trzy Kopce Wiślańskie, czy 

Magorka, ale gdy je zdobędziesz, satysfakcja z wycieczki będzie równie wielka. 

Aby wyruszyć w podróż musisz wyjść z domu, aby wyruszyć w podróż, jaką jest nauka musisz chcieć! 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 23  w Gliwicach 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej  nr 23 w  Gliwicach to obywatel Europy XXI wieku i człowiek, 

 który jest: 

 uczciwy 

 kulturalny 

 obowiązkowy 

 dba  o bezpieczeństwo własne i innych 

 przestrzega prawa 

 promuje zdrowy styl życia 

 jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi, jest tolerancyjny 

 umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole 

 twórczo myśli 

 jest kreatywny, aktywny, ciekawy świata 

 potrafi skutecznie się porozumiewać 

 dąży do samodoskonalenia 

 umie organizować swoją pracę 

 w swoim postępowaniu dąży do prawdy 

 jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych 

 posługuje się sprawnie językiem ojczystym 

 zna język obcy 

 wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne 

 wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów 

 zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, jest otwarty na europejskie  

i światowe wartości kultury 

II. Diagnoza potrzeb wychowawczych i środowiskowych społeczności szkolnej. 

FAZA II 

KROK IV – IDENTYFIKACJA POPULACJI BADAWCZEJ –  

Dla celów programu badaniami objęto 153 uczniów,  110 rodziców i 44 nauczycieli Szkoły 

Podstawowej nr 23 w Gliwicach. 

KROK V – DOBÓR METOD BADAWCZYCH – w trakcie badań postanowiono zastosować następujące 

metody badań: 

- analizę dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, opinie , orzeczenia PPP  

- wywiady wśród rodziców, nauczycieli i uczniów; 



 

- obserwacja zachowań ryzykownych, reakcji sprawców, ofiar, świadków przemocy 

- ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli; 

KROK VI – REALIZACJA PROCEDURY BADAWCZEJ – badania prowadzone były  

w okresie edukacji zdalnej, we wrześniu 2020r.,  m.in. nt. programu wychowawczo-

profilaktycznego  w tym wychowania w szkole; systemu kar i nagród; postaw prezentowanych 

przez uczniów w szkole, lekcji wychowawczych oraz spójności działań wychowawczych, analizie 

poddano dokumentację szkolną. W trakcie badań dokonano analizy dokumentacji szkolnej,  

we wrześniu 2020 przeprowadzono badania ankietowe, wywiady oraz obserwacje zachowań 

uczniów.  Wyodrębniono także wychowanków mających trudności w nauce, sprawiających 

trudności wychowawcze, mających trudności materialne, zagrożonych zachowaniami 

ryzykownymi.  

W drugim etapie przeprowadzono wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz obserwację  

zachowań uczniów. Następnie przeprowadzono badania ankietowe. W trakcie całego okresu badań 

obserwowano reakcje uczniów, rodziców, nauczycieli na  zachowania ryzykowne.  

KROK VII – ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ – przeprowadzone badania wykazały, iż uczniowie 

wybierający ryzykowne zachowania nie zawsze mają niskie oceny w nauce i uzyskują niskie oceny  

z zachowania. Część z nich ma  trudności w nauce wynikające z zaburzeń rozwojowych, trudnej 

sytuacji rodzinnej albo niewłaściwych postaw wychowawczych rodziców. Dzieci wybierające 

ryzykowne zachowania są często izolowane od zespołu klasowego lub tworzą w klasach grupy,  

w których najwyższą wartością jest siła. W grupach takich zdarzają się również uczniowie 

osiągający dobre wyniki w nauce.  

Stwierdzono ograniczone możliwości udziału dzieci ze środowisk zaniedbanych  wychowawczo,  

lub dzieci z rodzin, w których występuje bezrobocie w wyjazdach na wycieczki i kolonie śródroczne.  

Jest to utrudnione z powodu braku finansów na ten cel.  

Przeprowadzone badania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, miały na celu sprawdzenie czy  

w szkole istnieją zachowania ryzykowne. Po analizie badań  wyłoniono listę problemów.  

Z przeprowadzonych badań wynika, iż problem zachowań ryzykownych w szkole istnieje i należy 

mu przeciwdziałać.  

KROK VIII – WERBALIZACJA ZALECEŃ DLA PROGRAMU – analiza uzyskanych wyników badań 

uczniów i nauczycieli oraz  wywiadów przeprowadzonych wśród rodziców i innych osób dorosłych  

w szkole pozwoliła na sformułowanie zaleceń dla programu.  

Należy : 

 ze względu na to, iż program swym zasięgiem ma objąć całe środowisko szkolne szczególnie 

ważna jest współpraca zespołu wychowawczego z dyrekcją szkoły oraz stałe poparcie przez 

nią działań realizowanych w ramach programu oraz jego ewaluacja. 

 stosować konsekwentnie obowiązujące zasady postępowania 

 nasilić współpracę szkoła - dom, zwłaszcza w sytuacji unikania kontaktu rodziców ze szkoła 

 objąć programem wychowawczo-profilaktycznym wszystkie dzieci, nauczycieli i rodziców  

w szkole 

 stosować mechanizmy pedagogizacji rodziców i wspierania ich w wychowawczej roli rodziny 

 biorąc pod uwagę fakt, że rodzice w swoich działaniach wychowawczych  doświadczają 

porażek należy kierować rodziców do instytucji pomocowych 

 uwzględniając fakt, iż dzieci nie mają uwewnętrznionych norm kulturalnego zachowania 

należy uwzględnić działania szkoły w tym zakresie 



 biorąc pod uwagę, że dzieci odizolowane od zespołu klasowego przeżywają różnego typu 

konflikty, a wraz z problemami dotyczącymi życia w rodzinie doświadczają frustracji,  

w trakcie realizacji programu należy zorganizować zajęcia dla tych dzieci oraz realizować  

w ramach programu wychowawczo profilaktycznego szkoły zajęcia integracyjne w klasach, 

zajęcia podnoszące samoocenę, rozwijające umiejętności komunikacji i rozwiązywania 

konfliktów 

 zaznajamiać na bieżąco społeczność szkolną z procedurami postępowania z uczniami grup 

ryzyka oraz regułami i zasadami  obowiązującymi w szkole 

 uwzględniając istnienie grupy ryzyka wśród uczniów- wskazane jest podjęcie działań 

skierowanych do wszystkich uczniów i do grupy  ryzyka/ PROFILAKTYKA PIERWSZO  

I DRUGORZĘDOWA/; 

 mobilizować nauczycieli do szkoleń w dziedzinie profilaktyki, rodziców do korzystania z oferty 

psychoedukacji i konsultacji indywidualnych. 

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego i przeprowadzonej diagnozy dokonano 

werbalizacji problemów w szkole w obszarach: 

1. Naruszenia dyscypliny szkolnej – niewłaściwe zachowania na przerwach, podczas lekcji, 

spóźnienia, wagary, łamanie prawa szkolnego ( agresja słowna- przezywanie, wyśmiewanie, 

agresja fizyczna-bicie), nieposłuszeństwo, konflikty w kontaktach społecznych, zaburzenia 

koncentracji, wykroczenia przeciw mieniu, agresja. Zachowania o charakterze 

antagonistycznym wobec norm społecznych. 

2. Niechęć do nauki 

III. Cele ogólne: 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie 

postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 



 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 

rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz 

zachowań proekologicznych, 

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także 

nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi  

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą 

uczniów, 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów, 

 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów  

w życiu społecznym, 

 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  

i światowej, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych.Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków  

w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

 

 



Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom  

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom 

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów  

o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół  

i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu 

życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które  

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Działania te obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych 

 i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,  

a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 

ryzykownych, 



 

 włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań  

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

Działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

KROK IX- określenie celu programu: 

Celem programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły jest promowanie zdrowego, bezpiecznego 
stylu życia w oparciu o wybrane przez społeczność szkolną wartości, w tym: 

 ograniczanie i likwidowanie czynników, które zaburzają zdrowy styl życia 

 inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój dziecka. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych  

i telewizji, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków). 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły 



 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,  

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły 

 organizuje(zapewnia) pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole  

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu  

z Radą Rodziców 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością i innych przypadkach 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą  

w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów oraz na łamanie 

zasad obowiązujących w szkole   

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w różnych sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich 

zajęciach 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  

w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania 

zespołu klasowego i potrzeby uczniów 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski  

do dalszej pracy 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zasadami, zwyczajami, tradycjami szkoły 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 



 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci  

i młodzieży 

 monitorują zachowania ryzykowne swoich wychowanków, w tym frekwencję poszczególnych 

uczniów 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasady współpracy z instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz uczniów, propozycje modyfikacji monitoringu zachowań ryzykownych w tym 

monitoringu frekwencji, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej  

i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach zgodnie  

z możliwościami szkoły 

  współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej  

lub stałej opieki 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły  

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną 

7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole 

 współpracują z wychowawcą klasy, specjalistami szkolnymi i innymi nauczycielami uczącymi  

w klasie 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 dbają o realizację obowiązku szkolnego swoich dzieci 



 podejmują działania naprawcze w przypadku zaobserwowania trudności szkolnych uczniów, 

 Rada Rodziców uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:  

 poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez 

wychowanków 

 wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania 

w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w 

aspekcie aksjologicznym 

 wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości  

 motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości  

 wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych struktur 

hierarchicznych 

 wspomaganie wychowanków w dokonywaniu samooceny w aspekcie urzeczywistnianych 

wartości 

 inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym  

w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych  

 wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.  

.  

 

Zasady  

Zasady regulują 
zachowania   
w społeczności,  
w sposób, który 
służy ochronie 
wartości. 

Wartości 

Wartości pokazują 
to co jest ważne  
w społeczności. 

Działania 

Działania stanowią 
praktyczną 
realizację wartości  



 

Wartość – szacunek, odpowiedzialność  
Zasada –„ Szanuję siebie i innych”, „Jestem kulturalna/ kulturalny”,” Jestem obowiązkowy” 

 „Jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, zdaje się Ciebie nie słuchać, bądź cierpliwy. Być może ma po prostu 

mały kłaczek w uchu” 

„Trochę uwagi i trochę myślenia o innych robi różnicę” 
A.A Milne 

Cel ogólny: 

 Okazuje szacunek dla drugiego człowieka  

 Potrafi stosować zasady kulturalnego zachowania się  

 Dotrzymuję słowa 

 Szanuję pracę innych ludzi 

Normy postępowania: 

 Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia  

 Znam zasady savoir-vivre 

 Okazuję szacunek dorosłym– rodzicom, pracownikom szkoły, sąsiadom, znajomym, 

 Jestem życzliwy, serdeczny i uprzejmy dla rówieśników i osób dorosłych 

 Respektuję polecenia nauczycieli, przełożonych 

 Kulturalnie zachowuję się w klasie, w miejscach publicznych, na stołówce 

 Zachowuję się kulturalnie podczas uroczystości, koncertów w kinie, na wycieczce 

 Szanuję pracę innych osób 

 Wywiązuję się ze swoich zadań 

 Dbam o mienie swoje, mienie szkoły i mienie innych osób. 

 Szanuję własne wytwory i wytwory pracy swoich koleżanek i kolegów 

 Dbam o wykonywanie prac w terminie 

 Szanuję czas swój i innych  

Wartość – bezpieczeństwo 
Zasada – „Jestem bezpieczna/ bezpieczny” 

"Bo Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy." 

„Jeśli spadniesz na kogoś, nie wystarczy powiedzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wcale nie 

chciał, żebyś na niego spadał.” 
A.A Milne 

Cel ogólny: 

 Zna zasady przestrzegania bezpieczeństwa. 

 Uświadamia sobie istniejące zagrożenia i potrafi im przeciwdziałać. 

Normy postępowania:  

 Pamiętaj, że jesteś akceptowana/ akceptowany 

 Dziel się swoimi wątpliwościami i niepokojami  

 Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach i samopoczuciu 

 Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych  

 Przestrzegaj  zasad warunkujących bezpieczeństwo w szkole i podczas zajęć szkolnych w klasie , 

podczas przerw, na boisku szkolnym , podczas wyjść ,wycieczek, w czasie pandemii 

 przestrzegaj zasad warunkujących bezpieczeństwo poza terenem szkoły (zasady ruchu 

drogowego, kontakty z obcymi, podczas wycieczek, na pływalni w drodze do szkoły i ze szkoły 



 Proś o pomoc, gdy czujesz  się zagrożona/ zagrożony. 

Wartość – zdrowie 
Zasada – „Dbam o swoje zdrowie” 

 "Pewien Miś, chociaż nie chciał tego, był coraz grubszy. Nic dziwnego, żeby figurę mieć patyka, 

potrzebna dobra gimnastyka." 

 „Obiecaj, że zawsze będziesz o tym pamiętać: jesteś odważniejszy, niż sam w to wierzysz, jesteś 

silniejszy, niż ci się wydaje i jesteś mądrzejszy, niż myślisz”. 
A.A Milne 

Cel ogólny: 

 Rozumienie, że zdrowie to najcenniejszy dar człowieka. 

 Kształtowanie  

 Promocja zdrowia. 

Normy postępowania : 

 Dbam o swoje zmysły i higienę układu nerwowego, 

o unikam hałasu, mówię umiarkowanym głosem  

o dbam o siebie 

o wyciszam negatywne emocje 

 Biorę  udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach, uprawiam sport 

o przebywam jak najczęściej na świeżym powietrzu  

o hartuję swój organizm 

o rozwijam swoją sprawność ruchową poprzez gry, zabawy ruchowe, korzystam z ruchu 

na świeżym powietrzu 

 Dbam  o czystość osobistą 

 Stosuję zasady kulturalnego jedzenia, odżywiam się zdrowo-unikam niezdrowych produktów 

 Ubieram się stosownie do pór roku:  

o dbam  o schludny i estetyczny wygląd – dbam o własne ubranie 

o jestem  samodzielna/samodzielny 

Wartości –przyjaźń, wzajemna pomoc, tolerancja 
Zasada – „Jestem dobrą koleżanką/kolegą, jestem dobrą przyjaciółką/ przyjacielem” 

Zasada – „Jestem dobry dla siebie i dla  innych. Kontroluję swoje zachowanie” 

 „A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę.  

o  Co wtedy? 

o Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. 

o Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie 

znika.” 

-„ Puchatku… 

o Tak Prosiaczku? 

o Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś.” 

”Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani 

jednego dnia bez Ciebie.” 

„ Prawdziwy z Puchatka przyjaciel… Nie to, co Inni.” 

„Pewnego dnia Puchatek długo, długo rozmyślał, aż wreszcie pomyślał, że powinien odwiedzić 

Kłapouchego, ponieważ nie widział go aż od wczoraj.” 

„Trochę Względów, trochę Troski o Innych. W tym cała rzecz. Tak przynajmniej mówią.” 



 

„Sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym 

sklepie”. 

„Nie można tkwić uparcie w swoim kącie Lasu, czekając, aż inni do nas przyjdą. Czasem trzeba pójść 

do nich.” 

„Prosiaczek uśmiechnął się i starannie wkleił ostatni obrazek do swojego albumu – pamiętnika. 

Znajdowały się w nim rysunki przedstawiające jego najwspanialsze przygody przeżyte z przyjaciółmi.” 

„-Wiesz Misiu- szepnął Prosiaczek drżąc z przejęcia. 

o Czasem coś tak mnie nadmucha jak balon. Czuję wtedy, ze pęknę! I chciałbym na kogoś 

nakrzyczeć albo nawet go zabić! 

o I co wtedy? 

o Wtedy podskakuję parę razy i idę sobie popiszczeć w poduszkę…” 

„Całkiem miła ta samotność, kiedy jesteśmy razem” 

A.A Milne 

Cel ogólny: 

 Potrafi  współdziałać w grupie 

 Przestrzega zasad i norm 

 Dba o przyjaźń, miłość 

 Potrafi kontrolować swoje zachowania 

 Kultywuje tradycje rodzinne 

Normy postępowania: 

 Uprzejmie witam się personelem szkoły,  kolegami i przyjaciółmi w szkole i poza nią 

 Jestem miła/ miły, uprzejma/uprzejmy, uśmiechnięta/uśmiechnięty w relacjach z innymi ludźmi 

 Nie wyśmiewam się z innych ludzi  

 Szanuję cudzą własność 

 Dzielę się tym czym mogę 

 Opiekuję się młodszymi kolegami oraz tymi, którzy tej opieki i pomocy potrzebują  

 Okazuję życzliwość i taktownie zachowuję się wobec odmienności innych (wygląd zewnętrzny, 

zachowanie, zwyczaje) 

 Słucham, gdy  inni mówią  

 Nie wyrządzam krzywdy innym  

 Potrafię wyrażać  swoje emocje w sposób zrozumiały dla innych 

 W przypadku problemów zwracam się o pomoc do nauczyciela lub innej osoby dorosłej 

 Nie obrażam się 

 Przestrzegam zasady, że nie wolno nikogo krzywdzić 

 Uczę się i bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym  

 Pamiętam o konsekwencjach swojego postępowania 

 Przestrzegam zasad, norm i reguł ustalonych w grupie, odnoszących się do:                              ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

o zgodnego zachowania podczas nauki i zabaw 

o kulturalnego zachowania podczas zajęć  

o właściwego  korzystania ze sprzętów w szkole 

o mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów  

 Wystrzegam się kłamstwa 

 Oceniam zachowanie, a nie osobę 

 Znam  wzorce właściwych zachowań i je stosuję. 



Wartość – miłość, rodzina, ojczyzna 
Zasada – „ Szanuję i kocham swoją rodzinę  

Zasada –„Kultywuję tradycje rodzinne” 

Zasada –„Znam i szanuję tradycje narodowe” 

 „Jeśli nadejdzie taki dzień, że nie będziemy mogli być razem, trzymaj mnie w swoim sercu. Ja zostanę 

tam na zawsze” 

„ Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? 

o Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje” 

„Wiesz, Prosiaczku… miłość jest wtedy… kiedy kogoś lubimy… za bardzo.” 

„A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś ściskając Misiowi łapkę  

o Co wtedy? 

o Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek – posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się 

kogoś kocha to ten ktoś nigdy nie znika tylko siedzi gdzieś i czeka na Ciebie.” 

„Niektórzy ludzie dbają o innych zbyt mocno. Myślę, że to się nazywa miłość” 

A.A Milne 

Cel ogólny: 

 Zna i kultywuje  tradycje rodznne 

 Promocja miłości, potrafi okazywać uczucia  

 Zna symbole narodowe i je szanuje 

 Zna swoją małą Ojczyznę, swoje miasto 

Normy postępowania: 

 Kultywuję i szanuję tradycje swojej rodziny, 

 Rozmawiam z rodzicami o ich pracy, zainteresowaniach, uczuciach, 

 Pomagam rodzicom, wykonuję  swoje obowiązki. 

 Znam dzielnicę i miasto w którym mieszkam, 

 Poznaję kraj w którym mieszkam (stolica, barwy narodowe, godło, hymn, historię), 

 Znam  znaczenie słowa Ojczyzna, 

 Szanuję tradycje i święta narodowe. 

. 

 Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

 Ślubowanie klas pierwszych 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Narodowe Święto Niepodległości 

 Europejski Tydzień Dysleksji 

 Dzień Logopedy 

 Dzień Niepełnosprawnych  

 Tydzień Przeciw Przemocy 

 Mikołajki klasowe, 

 Szkolne spotkanie opłatkowe, 

 Dzień Babci 

 Dzień Dziadka 

 Tydzień Kultury 

 Dzień Ziemi 



 

 Dzień Matki 

 Dzień Ojca 

 Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 Festyn/piknik szkolny 

 Dzień Sportu 

 Zakończenie roku szkolnego. 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 

KROK X – OKREŚLENIE ZADAŃ PROGRAMU – nakreślony powyżej cel zostanie osiągnięty przez 

zrealizowanie następujących zadań:  

 systematyczne diagnozowanie środowiska szkolnego; 

 stosowanie środków zaradczych na poziomie szkoły i klasy 

w tym: 

 respektowanie zasad i reguł obowiązujących w szkole przez całą społeczność szkolną 

 systematyczne prowadzenie w środowisku edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia 

psychicznego, zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, edukacji 

w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa 

 udział dzieci w zajęciach umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych 

zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych 

 wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych zachowaniami ryzykownymi, rozwijanie  

ich poczucia własnej wartości oraz motywowanie do podejmowania różnych form 

aktywności  

w tym pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne rozwijających 

zainteresowania  i umiejętności psychospołeczne  

 dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dzieci 

 dostarczenie uczniom wiedzy w zakresie ich odpowiedzialności za własne działania, 

umiejętności i zachowania 

 stworzenie warunków do wchodzenia w sytuacje społeczne, ukazanie korzyści wynikających 

z przestrzegania zasad społecznych 

 współpraca z samorządem szkolnym na rzecz wzmocnienia jego roli we współdecydowaniu  

o ważnych sprawach dotyczących uczniów 

 włączenie uczniów i rodziców w akcje lokalne o charakterze charytatywnym 

 konsekwentne postępowanie w sytuacjach zagrożeń zgodnie z obowiązującym prawem 

szkolnym 

 monitoring frekwencji i zachowań ryzykownych na poziomie klasy i szkoły 

 sprawny przepływ informacji 

 podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w realizowaniu profilaktyki, 

współdziałanie pracowników szkoły z rodzicami, służbą zdrowia, opieką społeczną, policją,  

z organizacjami pozarządowymi  wspierającymi działalność szkół 

 wspomaganie wychowawców klasowych w tworzeniu konstruktywnych interakcji klasowych 

poprzez udostępnianie metod diagnozy środowiska klasowego oraz pomoc w diagnozie 

środowiska wg potrzeb; 

 współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, 

prozdrowotnych oraz interwencyjnych 



 udział rodziców w tworzeniu bezpiecznych wolnych od zagrożeń warunków oraz  

w rozwiązywaniu problemów dzieci 

 systematyczne, bieżące informowanie rodziców o zagrożeniach 

 organizowanie psychoedukacji dla rodziców 

 uruchomienie punktu konsultacyjnego i informacyjnego (pedagog/psycholog), gdzie można 

uzyskać informację o metodach pracy z dzieckiem oraz o dostępnych formach pomocy 

dziecku i rodzinie; 

 systematyczne podnoszenie umiejętności wychowawczych przez samokształcenie 

nauczycieli i wychowawców,  doskonalenie pod katem realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego  

 dokonywanie systematycznej oceny działań wychowawczo- profilaktycznych 

 systematyczne stosowanie przepisów  dotyczących wychowania i profilaktyki w szkole  

W bieżącym roku szkolnym działania w pracy wychowawczej ukierunkowane są na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie) 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas 

wyjść, wycieczek 

 bezpieczeństwo podczas pandemii 

 bezpieczeństwo podczas kontaktów z nieznajomymi 

 bezpieczeństwo podczas zimy, ferii, wakacji 

 promowanie zdrowego stylu życia 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  

i narkotyków), 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

 



 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

3. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących zasad  i norm obowiązujących w klasie i szkole 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu w ramach Samorządu 

Uczniowskiego.  

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby pokonywania potencjalnych trudności  

i rozwijania swoich predyspozycji.  

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości- zapoznanie 

uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w programie wychowawczo- profilaktycznym  

2. Większość uczniów oraz 100% rodziców i nauczycieli w swoich zachowaniach kieruje się normami 

wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych 

przedmiotów kształcenia ogólnego  znajdują się w załączniku 2 do programu wychowawczo 

profilaktycznego. 

 
KROK XI – OKREŚLENIE  STRUKTURY  I  ZAWARTOŚCI  PROGRAMU – dla  zrealizowania powyższych 

zadań i osiągnięcia zamierzonego celu konieczne jest podjęcie wieloprofilowych działań 

adresowanych do trzech grup odbiorców: rodziców, uczniów i nauczycieli przedstawiona w planach 

działań wychowawczo- profilaktycznych poniżej. Tematyka zajęć z wychowawcą – załącznik nr 3 

 

KROK XII – OKREŚLENIE  SPOSOBU REALIZACJI – realizacja PROGRAMU PROFILAKTYKI rozpoczyna się 

od diagnozy środowiska szkolnego i występujących w nim problemów. Stała realizacja PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 

aktywnych metod pracy na wszystkich zajęciach, otoczenie pomocą psychologiczną i pedagogiczną 

uczniów mających trudności w nauce oraz organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych i nauczania indywidualnego dla uczniów mających zaburzenia 

rozwojowe. W trakcie realizacji programu należy stale monitorować zachowania ryzykowne oraz 

prowadzić rozmowy ze sprawcami, ofiarami i świadkami zachowań ryzykownych w szkole. Realizować 

zaplanowane konkursy i imprezy szkolne. Działania podejmowane w szkole będą monitorowane- 

załącznik nr 4. 



 
 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. 

 

Lp. Obszar  Zadania Osoba  

odpowiedzialna 

Sposób 

ewaluacji 

Uwagi  

o realizacji 

1. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o 

zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia;  

 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny osobistej i aktywności 

fizycznej;  

 przygotowanie do podejmowania działań mających na 

celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i 

psychicznym;  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne 

zdrowie;  

 rozwijanie umiejętności podejmowania działań na 

rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;  

 kształtowanie umiejętności analizy zjawisk 

przyrodniczych, rozumowania przyczynowo- 

skutkowego;  

 uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na 

życie ludzi, zwierząt i roślin;  

 kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do 

celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w 

sytuacjach zwycięstwa i porażki.  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

uczący 

Pielęgniarka 

Rodzice  

Pedagog szkolny 

Psycholog 

 

Obserwacja 

zachowań 

uczniów 

Analiza 

obecności na 

zajęciach w-f 

Analiza 

frekwencji 

 

Rozmowa, pogadanki, ćwiczenia 

praktyczne 

Spotkania z pielęgniarką 

Wizyty w gabinecie stomatologicznym 

Prelekcje, pokazy, pokazy filmów 

Spartakiady, zawody sportowe 

Spotkania z ciekawymi ludźmi np. 

lekarzem, sportowcem 

Wycieczki, wyjścia 

Projekt edukacyjny „Dzień drzewa”, „ 

Dzień Ziemii” 

„Woda- źródłem życia” 

Realizacja programów:  

„Szklanka mleka”, 

„Owoce w szkole” 

http://www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-

w-szkole , 

 „Mam kota na punkcie mleka” 

www.kochammleko.p  

Konkurs: „Warzywa i owoce to zdrowie”, 

„ Śniadanie daje moc” 

https://sniadaniedajemoc.pl/  

2. Relacje – 

kształtowanie 

 kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych;  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Obserwacja 

pedagogiczna, 

Stwarzanie uczniom możliwości 

przynależenia do pozytywnych grup 

http://www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-w-szkole
http://www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-w-szkole
http://www.kochammleko.p/
https://sniadaniedajemoc.pl/


 

postaw 

społecznych  

 rozwijanie umiejętności formułowania prostych 

wniosków na podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń;  

 kształtowanie umiejętności przestrzegania 

obowiązujących reguł;  

 kształtowanie umiejętności nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z 

innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł 

kultury osobistej;  

 przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania zachowania własnego i innych ludzi;  

 zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju;  

 rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania 

działań mających na celu pomoc słabszym i 

potrzebującym, umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i sporów.  

uczący 

Pedagog  szkolny 

Psycholog 

 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Analiza 

dokumentacji 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

rówieśniczych, itp.  

Zaspokajanie potrzeby sukcesu 

Udział w zajęciach: sportowych, w 

akcjach  SU, udział w akcji:w Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy , w 

zajęciachkół zainteresowań, w 

wycieczkach krajoznawczych, rajdach 

pieszych.  

Organizacja festynów oraz:  

imprezach szkolnych,  

prezentowanie uczniowskich dokonań,  

działanie w ramach Samorządu 

Uczniowskiego,  

aktywne uczestnictwo w akcjach ekolo-

gicznych  

Apele, koncerty, przedstawienia,konkursy 

Metody aktywizujące, zabawy, quizy, gry 

zespołowe, Dzień  Dziecka, Dzień 

Chłopca, Dzień Kobiet 

Gazetki 

Scenki rodzajowe 

3. Kultura – 

wartości, 

normy, wzory 

zachowań  

 kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się  

w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i 

kulturę wypowiadania się;  

 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

uczący 

Pedagog  szkolny 

Psycholog 

 

Obserwacja 

pedagogiczna, 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Przedstawienia  

Spotkania z rodziną: 

Dzień Babci, Dzień Dziadka Dzień Matki 

Dzień Ojca 

Metody aktywizujące, zabawy, quizy, gry 

zespołowe 

Prace plastyczne 



 kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a 

także poszanowania innych kultur i tradycji, 

określanie swojej przynależności kulturowej poprzez 

kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami  

i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i 

lokalnym, uczestniczenie  

w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, 

szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą społeczność;  

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, 

zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk 

plastycznych należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z 

literaturą i sztuką dla dzieci;  

 kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla 

ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, 

wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i 

fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu zapobiegania 

dyskryminacji;  

 inspirowanie do podejmowania aktywności i 

inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie 

działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i 

otoczenia;  

 przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających umiejętności 

Analiza 

dokumentacji 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

Konkursy plastyczne  

Konkursy wiedzy,  

Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

Udział w uroczystościach związanych z 

obchodami świat narodowych: 

Akademia z okazji obchodów Dnia 

Niepodległości 

Akademia: Konstytucja 3 Maja 

 



 

praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi 

różnych zawodów;  

 przygotowanie do podejmowania działań mających 

na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych 

zainteresowań;  

 wstępne kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz 

tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością 

lokalną;  

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych 

emocji w różnych formach ekspresji;  

 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 

podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 

kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  

 kształtowanie świadomości odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 

tradycji kulturowej oraz ich praw.   

4. Bezpieczeństw

o –  profilak-

tyka zachowań 

ryzykownych 

(problemowyc

h)  

 zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych;  

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj-

no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

uczący 

Pedagog szkolny 

Psycholog  

 Straż Miejska 

Policja 

Obserwacja 

pedagogiczna, 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Analiza 

dokumentacji 

Organizowanie pogadanek, prelekcji, 

apeli, projekcji filmów wideo, konkursów,  

Organizowanie bezpiecznego środowiska 

w szkole: 

 wprowadzenie zasad dotyczących 

organizacji wycieczek, zasad odbierania 

dzieci ze szkoły, ograniczenia 

wchodzenia na teren placówki osób 

postronnych i innych. 



negatywnego wpływu pracy przy komputerze na 

zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów, 

respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera, internetu i multimediów; 

 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego 

korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, 

bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i 

poruszania się po drogach;  

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze 

środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania 

sytuacjom problemowym;  

 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i 

porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

 przestrzeganie obowiązujących w tym 

zakresie przepisów przez całą 

społeczność szkolną 

Zorganizowanie zajęć dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów 

 Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa  

Realizacja programów : 

 Bezpieczeństwo w sieci 

Pogadanki, spotkania z przedstawicielami 

służb mundurowych Straży Miejskiej, 

Policji dotyczące tematyki 

bezpieczeństwa w tym: 

 Droga do szkoły  

 Bezpieczne ferie. Wyroby 

pirotechniczne  

 Bezpieczna zima 

 Pierwsza pomoc 

 Bezpieczeństwo w kontaktach z 

nieznajomymi 

 Odpowiedzialność prawna nieletnich  

 Agresja i przemoc  

 Bezpieczne wakacje 

 Bezpieczeństwo nad wodą,  

w górach, nad morzem, w lesie i inne. 

 Bezpieczeństwo w sieci 

 Cyberprzemoc  

 Bezpieczeństwo (w czasie zajęć 



 

ruchowych, pobytu nad wodą, w 

górach, w ruchu drogowym) oraz 

sposoby postępowania w 

zagrożeniach zdrowia lub życia, 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS CZTERY-OSIEM. 

 

Lp. Obszar  Zadania Osoba  

odpowiedzialna 

Sposób 

ewaluacji 

Uwagi  

o realizacji 

1. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Nabycie podstawowej wiedzy  

na temat stresu.  

Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji 

do działania.  

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania 

wiedzy o sobie.  

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie 

pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy 

wybór jest ważny i trudny.  

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz 

analizą czynników, które ich demotywują.  

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji 

zachowań prozdrowotnych.  

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych 

słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości . 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych 

cech osobowości.  

Wychowawcy klas  

Nauczyciele 

uczący 

Pedagog szkolny 

Psycholog  

 

 Obserwacja 

pedagogiczna, 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Analiza 

dokumentacji 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

 Realizacja zadań dotyczących 

profilaktyki zdrowia 

Działania prozdrowotne  

Propagowanie / upowszechnianie 

informacji/, udział w programach 

promujących zdrowie ogólnokrajowych 

oraz udział  

w programach prozdrowotnych 

proponowanych przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne.  

Organizowanie konkursów promujących 

zdrowie.  

Umożliwienie uczniom dostępu  

do produktów i napojów  

o najwyższych walorach zdrowotnych 

oraz właściwa organizacja posiłków, w 

tym: 

 tworzenie warunków umożliwiających 

spożywanie śniadań wszystkim uczniom 



Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, 

np. świadomości mocnych i słabych stron.  

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości.  

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje 

działania, decyzje.  

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania 

sobie konkretnych celów.  

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.  

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez 

określanie osobistego potencjału.  

Kształtowanie świadomości własnego ciała 

 z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych  

w okresie dojrzewania.  

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na 

rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, 

wyobraźnią, kreatywnością.  

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów 

krótko- i długoterminowych.  

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria ważności i pilności.  

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.  

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania 

ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie psychiczne. 

 uczestnictwo w programach,  

realizowanych przez Agencję Rynku 

Rolnego: Szklanka Mleka i Owoce w 

szkole 

 dobór asortymentu produktów 

żywnościowych i napojów  

w sklepikach szkolnych zgodny z 

zasadami zdrowego żywienia 

 zapewnienie uczniom dostępu do wody 

pitnej, 

 organizacja dożywiania uczniów  z 

rodzin  

o niskich dochodach w sposób 

przeciwdziałający ich dyskryminacji, 

 przestrzeganie zaleceń Instytutu 

Żywności 

 i Żywienia w przy wydawaniu obiadów 

 uwzględnianie specyficznych potrzeb 

żywieniowych uczniów 

Podejmowanie działań w zakresie 

edukacji żywieniowej, jako elementu 

edukacji zdrowotnej, 

w tym: 

 realizacja wymagań dotyczących 

prawidłowego odżywiania zawartych 

w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego  

w zakresie poszczególnych 



 

przedmiotów 

 wdrażanie dodatkowych programów 

edukacyjnych, dotyczących 

prawidłowego odżywiania się dzieci i 

młodzieży; dokonywanie ewaluacji 

wyników realizacji tych programów: 

program:  Śniadanie daje moc…, 

warsztaty dotyczące zdrowego 

odżywiania 

 umożliwianie nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły udziału  

w różnych formach doskonalenia 

zawodowego 

 organizowanie zajęć propagujących 

zdrowe sposoby spędzania czasu 

wolnego w tym aktywność fizyczną 

np. Mikołaj na sportowo, Turniej piłki 

nożnej, Turniej piłki siatkowej, festyn 

szkolny i inne 

 promocja zdrowego stylu życia 

 zagospodarowanie czasu  wolnego - 

zorganizowanie zajęć  pozalekcyjnych  

dla uczniów –organizacja kółek 

zainteresowań  

w ramach godzin KN oraz zajęć  

rozwijających uzdolnienia  ze 

środków pozyskanych od sponsorów 

Organizowanie  imprez masowych 



promujących zdrowie 

2. Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, 

stanowiącej podstawę współdziałania.  

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb.  

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 

 i trudności innych ludzi.  

Kształtowanie postawy szacunku 

 i zrozumienia wobec innych osób.  

Rozwijanie zdolności do inicjowania  

i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.  

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w 

społeczności szkolnej. 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja 

efektywnej współpracy.  

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w 

celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).  

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd 

uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).  

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, 

ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową 

wiedzę.  

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i 

autorytetów.  

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu.  

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i 

potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

uczący 

Pedagog szkolny 

Psycholog  

 

Obserwacja 

pedagogiczna, 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Analiza 

dokumentacji 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

Stwarzanie uczniom możliwości 

przynależenia do pozytywnych grup 

rówieśniczych, itp.  

Zaspokajanie potrzeby sukcesu 

Udział w zajęciach: sportowych, w 

akcjach  SU, udział w akcji: w Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy ,  

w zajęciach kół zainteresowań,  

w wycieczkach krajoznawczych, rajdach 

pieszych.  

Organizacja festynów oraz:  

imprezach szkolnych,  

prezentowanie uczniowskich dokonań,  

działanie w ramach Samorządu 

Uczniowskiego,  

aktywne uczestnictwo w akcjach ekolo-

gicznych Apele,  

koncerty,  

przedstawienia 

konkursy 

Metody aktywizujące, zabawy, quizy, gry 

zespołowe 

Udział w przedstawieniach teatralnych  

Koncert Noworoczny 

Dzień  Dziecka, Dzień Chłopca, Dzień 

Kobiet 

Gazetki 



 

(wolontariat).  

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań i poglądów.  

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu 

człowieka.  

Rozwijanie samorządności. 

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje  

z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu 

stron.  

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności.  

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych 

(wolontariat). 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, 

które stwarzają korzyści dla obydwu stron.  

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych 

aspektów działania zespołowego poprzez docenienie 

różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, 

kompetencji.  

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako 

jednostki, członka rodziny i społeczeństwa. 

Scenki rodzajowe 

 



3. Kultura – 

wartości, 

normy i wzory 

zachowań  

Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.  

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania.  

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu 

kształcenia.  

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów zainteresowań 

w życiu człowieka.  

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw.  

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.  

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się  

z uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i 

samodzielności . 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na 

zachowanie.  

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań i czynników które na nie 

wpływają.  

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. 

 Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu 

kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy i umiejętności.  

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo-

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

uczący 

Pedagog szkolny 

Psycholog  

 

Obserwacja 

pedagogiczna, 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Analiza 

dokumentacji 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

Przedstawienia  

Spotkania z rodziną: 

Dzień Babci, Dzień Dziadka Dzień Matki 

Dzień Ojca 

Metody aktywizujące, zabawy, quizy, gry 

zespołowe 

Prace plastyczne 

Konkursy plastyczne  

Konkursy wiedzy,  

Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

Udział w uroczystościach związanych  

z obchodami świat narodowych: 

Akademia z okazji obchodów Dnia 

Niepodległości 

Akademia: Konstytucja 3 Maja 

 



 

wiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.  

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną, miastem, 
krajem ojczystym. 
Kultywowanie tradycji , obchody świąt narodowych. 
Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz 

rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z 

przedstawicielami innych narodowości.  

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na 

temat zasad humanitaryzmu.  

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej 
poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej 
społeczności. 

4. Bezpieczeństw

o – profi-

laktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowyc

h)  

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania problemów.  

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na 

dyskusję.  

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii informacyjnych.  

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i 

zagrożeń z nimi związanych.  

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo 

w relacjach z innymi.  

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w 

sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.  

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn 

własnego postępowania.  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

uczący 

Pedagog szkolny  

Psycholog  

Straż Miejska 

Policja  

Obserwacja 

pedagogiczna, 

rozmowa 

wychowawca-

rodzic,  

Wywiad 

środowiskowy, 

Analiza 

dokumentacji 

ucznia  

Analiza 

praktycznej 

działalności 

uczniów 

Organizowanie bezpiecznego środowiska 

w szkole: 

 wprowadzenie zasad dotyczących 

organizacji wycieczek, zasad odbierania 

dzieci ze szkoły, ograniczenia 

wchodzenia na teren placówki osób 

postronnych i innych. 

 przestrzeganie obowiązujących w tym 

zakresie przepisów przez całą 

społeczność szkolną 

Zorganizowanie zajęć dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów 

 Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa  



Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i 

innych na motywację do podejmowania różnorodnych 

zachowań.  

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, 

zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe 

zachowania.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera i internetu. Dostarczanie 

wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach.  

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej 

na celu zredukowanie lęku. Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z 

zrachowaniami agresywnymi.  

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w 

redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.  

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz 

ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. 

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za 

dokonywane wybory i postępowanie.  

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego 

postępowania w sprawach nieletnich.  

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom 

Realizacja programów : 

 Bezpieczeństwo w sieci 

Pogadanki, spotkania z przedstawicielami 

służb mundurowych Straży Miejskiej, 

Policji dotyczące tematyki 

bezpieczeństwa w tym: 

 Droga do szkoły  

 Bezpieczne ferie. Wyroby 

pirotechniczne  

 Bezpieczna zima 

 Pierwsza pomoc 

 Bezpieczeństwo w kontaktach  

z nieznajomymi 

 Odpowiedzialność prawna nieletnich  

 Agresja i przemoc  

 Bezpieczne wakacje 

 Bezpieczeństwo nad wodą,  

w górach, nad morzem, w lesie  

i inne. 

 Bezpieczeństwo w sieci 

 Cyberprzemoc  

 Bezpieczeństwo (w czasie zajęć 

ruchowych, pobytu nad wodą,  

w górach, w ruchu drogowym) oraz 

sposoby postępowania  

w zagrożeniach zdrowia lub życia, 

 



 

oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.  

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: 

Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?  

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych 

skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ-

ków psychoaktywnych.  

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów 

negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.  

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych 

ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.  

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po-

dejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie 

alternatywnych rozwiązań problemu.  

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w 
sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji 

 

Harmonogram działań 

SFERA INTELEKTUALNA 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Rozpoznawanie trudności uczniów  
Przeprowadzenie badań przesiewowych pod kątem 

dysleksji 

nauczyciele j.polskiego 

pedagog szkolny 

psycholog 

listopad 

Badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne 
Przeprowadzanie w klasach diagnoz  

i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy 

wychowawcy, nauczyciele 

uczący, logopeda, 
w klasach I -III 



pedagog, psycholog 

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień 

 i zainteresowań uczniów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz  

i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy  

nauczyciele, 

wychowawcy  

pedagog szkolny 

psycholog 

październik-listopad  

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do 

muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym 

miasta, 

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły, 

Udział w szkoleniach z zakresu aktywnych metod pracy 

Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem aktywizujących metod pracy 

wszyscy nauczyciele 

 

 

 

dyrektor 

Zgodnie z harmonogramem 

zajęć prowadzonych przez 

konkretne osoby 

 

Zgodnie z terminami 

obserwacji lekcji ustalonymi  

w planie nadzoru 

pedagogicznego. 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych 

uzdolnień 
Zajęcia z orientacji zawodowej 

wychowawcy, nauczyciele 

uczący 
w klasach I -III 

Kształtowanie postawy twórczej 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na 

wystawy, przygotowanie programów artystycznych na 

uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum 

szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 
na bieżąco   

Kształcenie samodzielnego formułowania  

i wyrażania sądów 

 

Debata samorządowa 
wychowawcy 

Samorząd Uczniowski 
wrzesień  

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi edukacji i wyników 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne 

konkursy na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję, 

wychowawcy klas 

nauczyciele uczący  

zajęcia zgodnie  

z harmonogramem 

opracowanym w zespołach 



 

egzaminów zewnętrznych 

 

udział w konkursach. Zespoły Przedmiotowe 

Zespół ds. diagnozy 

 

 

 

przedmiotowych  dla 

poszczególnych klas 

opracowanie regulaminu 

konkursów 

Ogłaszanie wyników 

konkursów na apelach. 

Uczenie planowania  

i dobrej organizacji własnej pracy 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne 

sposoby zarządzania czasem , zajęcia na temat jak się 

uczyć. 

wychowawcy klas 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć dla 

poszczególnych 

SFERA MORALNA 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby ludzkiej 

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny 

Powołanie Rady Wolontariatu. 

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu  

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

wychowawcy klas 

wg planu Samorządu 

Uczniowskiego 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości narodowej. 

Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych 

Świętowanie rocznic  i wydarzeń patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na temat patriotyzmu,  spotkanie z 

ciekawymi ludźmi. 

nauczyciele wskazani jako 

odpowiedzialni za 

poszczególne działania 

 

zgodnie z kalendarzem 

uroczystości  

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą 

regionu 

 

Wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, 
wychowawcy , 

nauczyciele uczący 

terminy konkretnych wycieczek 

planowanych przez 

wychowawców  

i nauczycieli  

Poznanie dorobku kulturalnego Polski, Europy, 

świata, kształcenie postawy tolerancji i szacunku 

dla innych narodów, kultur, religii 

Lekcje poświęcone tej tematyce, wycieczki 
nauczyciele, wychowawcy 

 

zgodnie  

z harmonogramem  



Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi  

w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka, agresję 

Apele , lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

indywidualne rozmowy, rozwiązywanie konfliktów 

wychowawcy klas 

przewodniczący zespołu 

wychowawczego , 

pedagog szkolny 

psycholog 

Zgodnie 

 z harmonogramem 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia 

 

Dzień Sportu,  

„Śniadanie daje moc”, „Owoce  

i warzywa”, „Mleko w szkole”, zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka 

prowadzone przez wychowawców  

wychowawcy klas 

nauczyciel WF, 

nauczyciele przyrody, 

biologii i wychowania 

fizycznego 

  

zgodnie z planem 

pracy  

SFERA SPOŁECZNA 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem szkoły 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,  

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. 
wychowawcy klas wrzesień/październik 

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu 

dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności 

słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 

Uczenie zasad samorządności i demokracji 

 

Praca w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy 

sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywne 

rozwiązywanie konfliktów metodą bez przemocy. 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów 

klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory 

opiekuna samorządu uczniowskiego. 

wychowawcy klas , 

nauczyciele uczący 

pedagog szkolny 

psycholog 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

wg planów wychowawczych 

klas 

na bieżąco. 

 

zgodnie z programem zajęć  

Doskonalenie kultury bycia. 
Wyjaśnianie pojęć 

Opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia : Najmilszy 

wychowawcy klas , 

nauczyciele uczący 

Tydzień Przeciw 

Przemocy 



 

Chłopak. Najmilsza Dziewczynka, Wybory Mistrza Savoir-

vivre 

Samorząd Uczniowski Tydzień Kultury 

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej 

pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.  

Udział w akcji sprzątanie świata. 

Udział w akcjach charytatywnych  

na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze, spotkania z 

ciekawymi ludźmi 

wychowawcy klas , 

nauczyciele uczący 

Policjant 

Ratownik Medyczny 

wg harmonogramu 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów 

na zajęciach lekcyjnych. Zwiększenie współpracy 

wychowawców z rodzicami w zakresie kontroli 

obowiązku szkolnego 

Analiza frekwencji uczniów, systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów, monitorowanie obowiązku 

szkolnego. Wywiadówki, dni otwarte, indywidualne 

spotkania z rodzicami. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

wicedyrektor 

na bieżąco 

SFERA EMOCJONALNA 

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych 

 i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, 

budowanie poczucia własnej wartości Kształcenie 

umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia 

siły 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce , 

rozwiazywanie konfliktów metodą bez przemocy lub 

metodą bez porażek 

wychowawcy klas 

psycholog, pedagog 

szkolny 

 

zgodnie z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 



 
 

 

KROK XIII – OKREŚLENIE STRATEGII EWALUACYJNEJ – „realizacja działań ma sens tylko wówczas, gdy w ich ramy wkomponowane są zabiegi mające na celu 

ocenę skuteczności prowadzonych przedsięwzięć3” twierdzi Z.B. Gaś. Zgodnie z tym ocenie poddajemy realizatorów, pomoce  

i materiały, zastosowane strategie i osiągnięte wyniki manifestujące się w zachowaniu.  

Uwzględniając specyfikę programu w ramach ewaluacji zastosujemy: 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 analiza przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego w składzie 

pedagog szkolny, psycholog,  przewodniczący zespołów wychowawczych i informatyk.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja 

badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły   w dniu 30 września 2020r.

                                                           
3
 Z.B. Gaś, Psychoprofilaktyka, Lublin, 2000, s. 48 . 

 



 
 

 

                                                           
 


